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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на правата на 
човека, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че 
тези ценности също така ръководят външната дейност на ЕС;

Б. като има предвид, че ЕС се бори с изменението на климата чрез амбициозни 
политики на национално равнище и тясно сътрудничество с международните 
партньори;

1. признава ролята на защитниците на правата на човека и техните законни 
представители; изразява съжаление относно факта, че защитниците на околната 
среда са изправени пред заплахи за насилие;

2. призовава ЕС и неговите държави членки да защитават свободата на изразяване и 
свободата и плурализма на медиите и да гарантират безопасността и защитата на 
журналистите във външните отношения;

3. подкрепя Комисията в укрепването на демокрацията, принципите на правовата 
държава и правата на човека във външната дейност на ЕС и в разработването на 
инициативи за борба с организираната престъпност, незаконното заграбване на 
земи и обезлесяването; решително подкрепя развитието на стабилни институции и 
изпълнимо правосъдие, както и насърчаването на доброто управление в 
съответните държави;

4. отново заявява позицията си, че всички съответни политики, инструменти и 
средства на ЕС, включително търговските споразумения, както и помощта за 
развитие и визовата политика, следва да бъдат свързани със сътрудничество и 
зачитане на принципите на правовата държава и принципите на доброто 
управление; счита, че това сътрудничество следва да се основава на принципа 
„повече за повече“ и че недостатъчното сътрудничество, сплашването, репресиите 
и насилието срещу коренното население и защитниците на околната среда следва 
да водят до намаляване на външната помощ и подкрепа, без да се засяга 
хуманитарната помощ;

5. призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят финансова и техническа 
помощ на коренното население, бежанците и разселените лица в приемащите 
общности;

6. подкрепя основан на правата на човека подход към управлението на миграцията в 
трети държави и укрепването на капацитета на държавите, гражданското 
общество и партньорите от ООН за прилагане на този подход.


